
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : अय्यूब २६:७-१०, उत्पि  १, उत्पि  २, उत्पि  
५, उत्पि  ११, १ इितहास १:१८-२७, म ी १९:४,५ र यूह ा १:१-३। 
यस अध्यायको मूल सार पद: " आकाशले परमेँ वरका मिहमाको वणर्न गछर्।  
र तारा-मण् डलले उहाँको हातको सीपको घोषणा गदर्छ।" (भजनसंमह १९:१ 
पान्तिरत)। 

   िवँ वका धेरै महान ् िचन्तक तथा िवचारकह ले पिवऽ धमर्शा  
बाइबलले िसकाएको परमेँ वरको सिृ को बारेमा पढेर ूरेणा पाएका िथए। 
त्यसैको फलःव प आजको आधिुनक िव ानह को जन्म भएको हो। 
ितनीह मा योहानस केप्लर: जमर्नको सऽ  शतािब्दका वै ािनक, गिणत शा ी, 
तारामण्डलको अध्ययन गन शा ी, आइजाक न्यटुन: सर आइज्याक न्यूटन, (४ 
जेनवरी १६४३ – ३१ माचर् १७२७) बेलायती भौितकशा ी, गिणत , जगतको 
बारेमा ान भएको खगोलशा ी, ूाकृितक दशर्िनक, र रसायनशा ी 
िथए।जसलाई िव ान र इितहास िवषयको सबैभन्दा ूमखु व्यिक्तत्वको पमा 
िलने गिरन्छ। उनैले गु त्वाकषर्णको िनयम प ा लगाएका िथए, जोन रे: 
(१६२७-१७०५)बेलायतको ूिस  बनःपितशा ी र जीव वै ािनक, रोबटर् 
ब्वायल: (१६२७-१६९१) वेलायतका आधिुनक रसायनशा का ूख्यात 
वै ािनक, बाइबलको भक्त र रसायनशा ारा खोजअनसुनु्धान गन 
ूयोगशालाका िव ान।् यी बाहेक अन्य धेरै महान ् वै ािनकह ले ितनका 
िविभ  कामह ारा यस सिृ मा परमेँ वरको हात भएको तथ्य प ा लगाएका 
िथए। 

९ 
  

सिृ टः सिृ टबारे िसकाइने ठोस सिृ टः सिृ टबारे िसकाइने ठोस 
आधारः भाग आधारः भाग २२  
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    सऽ  शताब्दीमा ृान्समा भएको जन बािन्तदेिख उ ाइस  
शताब्दीसम्म आइपगु्दा यस संसारको सिृ  गनुर्हनेु परमेँ वरूित आःथा नराख् ने 
वै ािनकह को उदय हनु थाल्यो। ितनीह ले संसारूित हेन ि कोण 
ूाकृितक र भौितकतामा आधािरत हनु थाल्यो। ितनीह को भौितकवादमा 
परमेँ वर वा अलौिकक शिक्तले ठाउँ पाएन। अठार  शताब्दीमा बेलायतको 
पिहले ईँ वरभक्त तर पिछ नािःतक हनु पगेुका चाल्सर् डािवर्नले “द ओिरिजन 
अभ ःपेिसज” भ े पःुतक छापे। त्यस पःुतकमा सबै थोक ूकृितको देन हो 
संसारको सिृ मा परमेँ वरको हात छैन भ े जःता िव ा वा दशर्नलाई 
लोकिूय बनाएका िथए। त्यस समयदेिख बाइबलको जगमा आधािरत िव ान 
टाढा टाढा हनु थाल्यो। त्यसैले गदार् उत्पि को पःुतकमा िसकाइएको 
उत्पितका कथाह लाई उथलपथुल गरी व्याख्या गनर् थािलयो। 
    यस जगत वा तारामण्डलको बारेमा बाइबलले िसकाएको िशक्षा 
पौरािणक, मनगडन्ते र िव ानसँग निमल्दो छ र? के बाइबलमा भएका िशक्षा 
वा लेखह  अन्य मूितर्पूजक वा िछमेकी देशह को सभ्यताबाट उधारो 
िलइएका हनु ् त? के बाइबल कुनै िनिँ चत ःथान, समय, इितहास र 
संःकारबाट आएको र त्यसैको िनिम्तमाऽ उपयोगी िथयो त? के बाइबलले 
िसकाएको िव ाले हाॆो उत्पि  परमेँ वरकै ःव पमा भएको र यसले हामीलाई 
भौितकवादी िवचारमा नअलमली उच्च आित्मक आदशर्मा उठाउँदैन र? हामी 
यस अध्यायमा मािथका ती िज ासाह लाई खोतल्ने ूयास गनछ ? 
 

१. यो पथृ्वी समतल वा च्याप्टो कःतो छ त? 
       पौरिणक समयमा पथृ्वी च्याप्टो िथयो भनेर धेरैले िवँ वास गरेका 
िथए। तर िविभ  कारणले पथृ्वी गोलो िथयो भनेर पिन धेरैले वझेुका िथए। 
पथृ्वी च्याप्टो छ भनेर बाइबलले नै िसकाउँछ भनेर अिहले पिन कितपय 
मािनसह  दावी गदर्छन।् 
   देहायका पदह  पढ्नहुोस।् कुन सन्दभर्मा ती पदह  लेिखएका िथए? 
के ती पदह ले पथृ्वी च्याप्टो छ भनेर िसकाउँदछ त? हेन ुर्होस ्ूकाश ७:१ 
"यसपिछ पथृ् वीमा वा समिुमा वा खमा बतास नचलोस ् भनी चार ः वगर्दूतह  
पथृ् वीका चारै बतासलाई रोकेर पथृ् वीका चार कुनामा उिभरहेका मैले देख।" र 
ूकाश २०:७,८ " ७ एक हजार वषर् िबतेपिछ शैतान त् यसको कैदबाट 
छोिडनेछ,  ८ र पथृ् वीका चारै िदशामा भएका देश-देशका मािनसह लाई 
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बहकाउन,  अथार्त ् गोग र मागोगलाई लड़ाइँको िनिम् त भेला गनर् िनः केर 
आउनेछ। ितनका संख् या समिुका बालवुा जि कै हनेुछ।" 
     यूह ाले ूकाशको पःुतकमा अन्तको समयमा हनेु घट्नाको 
भिवंयवाणी तथा ःवप्नदशर्नको बारेमा यहाँ वणर्न गरेका िथए। ःवगर्बाट 
आएका चार ःवगर्दूतह  पथृ्वीको चार कुनमा उिभएर चारवटा बतासह लाई 
रोिकरहेका िथए भनेर उनी भन्दछन।् "चार" भ े शब्द उनले तीन पटक 
दोहोर् याएका छन।् पथृ्वीको कम्पासको चार िदशा वा पूवर्, पिँ चम, उ र, 
दिक्षणमा चार ःवगर्दूतह  उिभएको कुरा उनी औलँ्याउँछन।् 
   छोटकरीमा भ े हो भने उनको शािब्दक िचऽणले चलनचल्तीको भाषा 
ूयोग गरेको िथयो। हामी भन्छ  "घाम अःताइ रहेको छ" वा "पूवर्बाट बतास 
आयो।" तर जब यूह ाले उ र, पूवर्, दिक्षण र पि ममा उिभएका 
ःवगर्दूतह को वणर्न अनसुार पथृ्वी वाःतिवक पमा चेप्टो छ भ े िनँकषर् 
िनकाल्न ु भनेको उनको भाषालाई बंग्याउन खोज्न ु हो। जब येशूले 
"मािनसह को दयबाट नै खराब वा दु  िबचारह  आउँछन।् ती हनु ्
हत्यािहंसा, पर ीगमन, परपु षगमन, चोरी, झूट, परमेँ वरको अपमान गनुर्" 
(म ी १५:१९ पान्तिरत)। त्यितवेला उहाँले मािनसको शरीर वा वाःतिवक 
मािनसको दय वा मटुुको बारेमा बोिलरहन ु भएको िथएन। उहाँले त 
नैितकतालाई औलँ्याउन अल ािरक बोली वा पापी मनको बारेमा मािनसले 
बझु्ने भाषाको ूयोग गिररहन ुभएको िथयो। 
   पथृ्वीको बारेमा देहायका पदह ले हामीलाई के िसकाउँछ? हेन ुर्होस,् 
अय्यूब २६:७-१० " ७ उहाँले खाली ठाउँमा उ रीय आकाशलाई 
फैलाउनहुनु् छ,  र शून् यतामा पथृ् वीलाई झणु् ाउनहुनु् छ। ८ उहाँले पानीलाई 
बादलको थुू ोमा बन् द गरी राख् नहुनु् छ,  तापिन ितनको भारले मेघह  फुटेर 
िनः कँदैनन ्।  ९ आफ् ना बादलह  फैलाएर उहाँले पूिणर्माको चन् िमालाई 
ढाक् नहुनु् छ। १० उज् यालो र अधँ् यारोको बीचको िसमानामा उहाँले पानीको 
सतहमा िक्षितजलाई िः थर राख् नभुएको छ।" र यशैया ४०:२१-२३ " २१ के 
ितमीह ले जानेका छैनौ? के ितमीह ले सनेुका छैनौ? के यो कुरो ितमीह लाई 
सु देिख नै भिनएको छैन?  के पथृ् वीको जग बसालेको बेलादेिख नै ितमीह ले 
बझेुका छैनौ?  २२ उहाँ पथृ् वीको पिरिधभन् दा मािथ िवराजमान हनुहुनु् छ,  र 
पथृ् वीका मािनसह चािहँ फटेङ् माजः तै छन ्। उहाँले आकाशलाई पदार्झ 
िफँजाउनहुनु् छ, अिन त् यसमा वास गनर्लाई पालझ त् यो फैलाउनहुनु् छ। २३ उहाँले 
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राजकुमारह लाई बेकामका बनाइिदनहुनु् छ,  र पथृ् वीका शासकह लाई र  
तलु् याउनहुनु् छ।" 
      पथृ्वी आकाशमा झिुण्डरहेको छ भनेर अय्यूबले अय्यूब २६:७मा 
पथृ्वीको बारेमा यसरी व्यक्त भन्दछन ् " ७ उहाँले खाली ठाउँमा उ रीय 
आकाशलाई फैलाउनहुनु् छ,  र शून् यतामा पथृ् वीलाई झणु् ाउनहुनु् छ अथार्त ्
शून्यतामा पथृ्वीलाई तनु्ि ु  आकाशमा झणु् ाउनहुनु्छ।" अय्यूब २६:१०मा 
ूयोग गिरएको "िक्षितज" र यशैया ४०:२२मा ूयोग गिरएको "पिरिध"लाई 
अङ्मजेी अनवुादमा गोलो वा सकर् ल (circle) भनेर ूयोग गिरएको छ। 
    हजार  वषर् अिघ रहेका मािनसह को ःथानमा तपाईँ आफूलाई राखेर 
हेन ुर्होस।् पथृ्वी घिुमरहेको छ भ  े त्यसबेलाका मािनसह मा के ूमाण िथयो 
त? अथार्त ्पथृ्वी घमु्दैन भ  े कुरामा तपाईँ अझै अिडग हनुभुएको छ? पथृ्वी 
गोलो वा चेप्टो छ भ  ेकुराको तपाईँसगँ के ूमाण छ? 
 

२. पौरािणक सािहत्य वा धािमर्क पःुतकह मा सिृ   
      परुातत्विव  अथार्त ्इितहासकारव्दारा लेिखएका साममीह  सत्य हनु ्
िक होइनन ्भनेर मािनसह ले पौरािणक इिजप्ट र मध्यपूवर्का देशह मा गएर 
उत्खनन ्गदार् धेरै तथ्यह  प ा लगाएका िथए। ती देशह का परुाणह मा 
लेिखए अनसुार सिृ  र जलूलयका िववरणह  प ा लगाएका िथए। जिमन 
खनेर ती परुाणह मा भएका कुराह को ूमाण भे ाएका िथए। जबिक त्यस 
पौरािणक कालमा बाइबल धमर्शा  नै िथएन। तर बाइबलमा उल्लेख 
गिरएका सिृ  र जलूलयका िववरणह  त्यहाँ भेिटँइन ुके बाइबलमा लेिखएका 
साममीह  अ  सभ्यता, संःकार वा धमर्बाट सापिट िलइएका हनु ् त भ े 
कुरामा बाइबलका िव ानह  सोच्न वाध्य भएका िथए। के बाइबलमा 
लेिखएका िववरणह  अ  धमर्, सभ्यता, इितहास वा जीिवत परमेँ वरलाई 
िवँ वास नगन संःकारमा भर परेर लेिखएका हनु ्त? (नेपालको पिरवेशमा पिन 
काठमाण्ड  एउटा ठूलो तलाऊ िथयो भनेर परुाणले भन्दछ। कुनै देवता वा 
ऋषीले िरसको झ कमा काठमाण्ड  सहरलाई जलमग्न वनाएका िथए भ े 
कहावत पिन छ)। 
  पिहला उत्पि  १:१-२:४ पढ्नहुोस,् "१ आिदमा परमेँ वरले आकाश 
र पथृ् वी सिृं ट गनुर्भयो। २ पथृ् वी आकारिवनाको र शून् य िथयो। अथाह 
समिुमािथ अन् धकार िथयो,  र परमेँ वरका आत् मा पानीमािथ पिरॅमण 
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गदरहनहुनु् थ् यो। ३ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो,  “उज् यालो होस ्।” तब उज् यालो 
भयो। ४ अिन परमेँ वरले उज् यालोलाई हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो। उहाँले 
उज् यालो र अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनुर्भयो। ५ परमेँ वरले उज् यालोलाई 
“िदन” र अधँ् यारोलाई “रात” भन् नभुयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो– पिहलो िदन। 
६ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “पानीका बीचमा एक के्षऽ होस ्, र त् यसले पानीलाई 
दईु भाग गरोस ्।” ७ परमेँ वरले सो बनाएर के्षऽमिुनको र मािथको पानीलाई 
अलग-अलग गनुर्भयो। तब त् यः तै भइहाल् यो। ८ परमेँ वरले यस अन् तिरक्षलाई 
आकाश भन् नभुयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो– दोॐो िदन। ९ अिन परमेँ वरले 
भन् नभुयो,  “आकाशमिुन भएको पानी एक ठाउँमा जम् मा होस ् र ओबानो भिूम 
देखा परोस ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। १० परमेँ वरले ओबानो भिूमलाई “पथृ् वी” 
भन् नभुयो, र जम् मा भएको पानीलाई “समिु” भन् नभुयो। अिन परमेँ वरले हेन ुर्भयो, 
त् यो असल िथयो। ११ तब परमेँ वरले भन् नभुयो,  “भिूमले वनः पित, बीउ हनेु 
बोट-िब वाह  र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको बीउ हनेु फल फल् ने वकृ्षह  
पथृ् वीमा उमारोस ्।”  तब त् यः तै भइहाल् यो। १२ भिूमले वनः पित,  बीउ हनेु 
बोटह  र आफ् नो-आफ् नो िकिसमको बीउ हनेु फल फल् ने वकृ्षह  उमार् यो। 
अिन परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो। १३ साँझ पर् यो र िबहान भयो– 
तेॐो िदन।  १४ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो,  “अन् तिरक्षमा िदन र रात 
छुट् ाउनलाई ज् योितह  होऊन ्। ितनीह  ऋतहु ,  िदनह  र वषर्ह  
छुट् ाउन िचन् हको पमा काम ग न ्। १५ र पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई 
अन् तिरक्षमा ती ज् योितह  होऊन ्।”  तब त् यस ्तै भइहाल् यो। १६ अिन 
परमेँ वरले दईु िवशाल ज् योितह  बनाउनभुयो– ठूलो ज् योित िदनमािथ ूभतु् व गनर्, 
र सानो ज् योित रातमािथ ूभतु् व गनर्। उहाँले ताराह  पिन बनाउनभुयो। १७ 
अिन परमेँ वरले पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई, १८ िदन र रातमािथ ूभतु् व गनर् अिन 
उज् यालो र अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती आकाशमा राख् नभुयो। र 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो। १९ साँझ पर् यो र िबहान भयो– चौथो 
िदन। २० अिन परमेँ वरले भन् नभुयो,  “पानी जीिवत जन् तहु ले ूशः त गरी 
भिरऊन ्। र पन्क्षीह चािहँ पथृ् वीमािथ अन् तिरक्षमा उडून ्।” २१ यसैले समिुका 
िवशाल जलजन् तहु ,  पानीह मा भिरएका चलहल गन िकिसम-िकिसमका सबै 
जीिवत ूाणीह  र जात-जातका पखेटा भएका सबै पन्क्षीह  परमेँ वरले सिृं ट 
गनुर्भयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो। २२ अिन परमेँ वरले 
ितनीह लाई यसो भनेर आिशष ् िदनभुयो,  “फल् दै-फुल् दै,  विृ  हुँदै र समिुमा 
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भिरँदैजाओ। र पन्क्षीह को पिन पथृ् वीमा विृ  हुँदैजाओस ्।” २३ अिन साँझ 
पर् यो र िबहान भयो– पाँच  िदन। २४ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, “पथृ् वीले जात-
जातका जीिवत ूाणीह , अथार्त ् जात-जातका पािलने पशहु , घॐने जन् तहु  र 
जात-जातका वन-पशहु  उत् पन् न गरोस ्। तब त् यः तै भयो। २५ परमेँ वरले 
पथृ् वीका जात-जातका वन-पशहु , जात-जातका पािलने पशहु  र जिमनमा घॐने 
जात-जातका जन् तहु  बनाउनभुयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो। 
२६ फेिर परमेश ् वरले भन् नभुयो,  “मािनसलाई आफ् नै ः व पमा,  हाॆ ै ूित पमा 
बनाऔ।ं ितनीह ले समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह , पािलने पशहु  र 
जिमनमा चलहल गन सबै जन् तहु मािथ अिधकार ग न ्।”  २७ यसैकारण 
परमेँ वरले मािनसलाई आफ् नै ः व पमा सिृं ट गनुर्भयो।परमेँ वरकै ूित पमा 
उहाँले ितनलाई सिृं ट गनुर्भयो। नर र नारी नै गरी उहाँले ितनीह लाई सिृं ट 
गनुर्भयो। २८ परमेँ वरले ितनीह लाई आिशष ् िदनभुयो,  र ितनीह लाई 
भन् नभुयो,  “फल् दै-फुल् दै,  विृ  हुँदै,  पथृ् वीमा भिरँदै र त् यसलाई आफ् नो वशमा 
पादजाओ। समिुका माछाह , आकाशका पन्क्षीह  तथा पथृ् वीका सबै जीिवत 
ूाणीह मािथ अिधकार गर।”  २९ तब परमेँ वरले भन् नभुयो,  “हेर,  म 
ितमीह लाई पथृ् वीका सबै बीउ उमान बोटह  र फलमा नै बीउ हनेु सबै 
फलका खह  िदन् छु। ती ितमीह लाई आहाराको िनिम् त हनेुछन ्। ३० र 
पथृ् वीको हरेक पश,ु आकाशको हरेक पन्क्षी र जिमनमा चलहल गन हरेक 
जन् त–ु  हरेक ूाणी जसमा जीवन छ–  ितनीह का आहाराको िनिम् त म हिरया 
वनः पित िदन् छु।”  तब त् यः तै भयो।  ३१ आफूले बनाउनभुएको हरेक कुरा 
परमेँ वरले हेन ुर्भयो। र त् यो सा॑ै राॆो िथयो। साँझ पर् यो र िबहान भयो– छैट  
िदन।" र उत्पि  २:१-७ "१ यसरी आकाश र पथृ् वी र ितनमा भएका सबै 
कुरा बनाइिसि ए। २ आफूले गनुर्भएका काम छैट  िदनमा परमेँ वरले 
िसद्ध्याउनभुयो। र सात  िदनमा आफूले गनुर्भएका सबै कामबाट उहाँले िवौाम 
िलनभुयो। ३ अिन परमेँ वरले सात  िदनलाई आिशष ् िदनभुयो र त् यसलाई 
पिवऽ तलु् याउनभुयो,  िकनभने आफूले सिृं टमा गनुर्भएका सारा कामबाट यसै 
िदनमा उहाँले िवौाम िलनभुयो। ४ आकाश र पथृ् वीका सिृं टको वृ ान् त यही 
हो। परमूभ ुपरमेँ वरले आकाश र पथृ् वी सिृं ट गनुर्भएको िदन ५ भिूममा एउटै 
पिन वनः पित िथएन, र भिूममा कुनै घाँसपात पिन उॆकेो िथएन, िकनभने परमूभ ु
परमेँ वरले पथृ् वीमा पानी बसार्उनभुएको िथएन र भिूम खनजोत गनर् कुनै मािनस 
पिन िथएन। ६ तर पथृ् वीबाट खोलाह  िनः की उठेर समः त भिूमलाई िभजाउन े
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गथ। ७ तब परमूभ ु परमेँ वरले भिूमको माटोबाट मािनस बनाउनभुयो,  र 
ितनको नाकमा जीवनको सास फुिकिदनभुयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।" अब 
आशा-हािससको परुाणबाट यो पढ्नहुोस ् (यो परुाण ई.पू. २००० वषर् अिघ 
बेिबलोन वा आधिुनक इराकमा लेिखएका माटाका चकटी वा टेब्लेटमा 
आटार्हािसस अथार्त ्धेरै बिु मानी मािनसले लेखेका िथए। यसमा संसारको सिृ  
र जलूलयको िववरण लेिखएको िथयो-अनवुादकको थप जानकारी)। यस 
माटोको पाटीमा लेिखएको परुाणको सानो अंश यःतो छ "जब मािनसह को 
स ामा देवताह ले काम गरे तब ितनीह ले ठूला ठूला भारीह  बोकेका िथए। 
ती देवताह ले बोकेका भारीह  धेरै गर् ह  िथए। काम धेरै गार् हो िथयो र 
ितनीह ले धेरै पिरौम गरे। यो अत्यन्तै क को समय िथयो।...गभर् भएकी 
देवीले सन्तान जन्माओस ् र देवताह का भारह  मािनसले बोकुन.्.. अत्यन्तै 
ानी अथार्त ् वौि क ान भएको देवता गेँटुलाई ितनीह ले आफ्नो भेलामा 
मारे। िनन्टु देवताले त्यसलाई माटोमा िमसाए। त्यस गेँटु देवताको हाडछाला 
र रगत र माटो िमसाएर दस मिहनापिछ मानव जीवनको जन्म भयो..."-ःटेफनी 
डािल, िमथस ्ृम मेसोपोटािमया: िबयशन, द फ्लड, िगलगमाश, एण्ड अदरस ्
(न्य ुयोकर् , यिुनभिसर्टी, १९८९), प.ृ ९,१४,१५। बाइबलमा लेिखएको सिृ को 
िववरण र मािथको परुाणमा लेिखएको कथामा के िभ ता छ? 
   बाइबल र उक्त परुाणका कथावीच केही न केही वेमेल त छ नै। 
पिहलो मािनस माटोबाट बनाइएको हो भनेर बेिबलोनको परुाणमा लेिखएको छ, 
तैपिन बाइबल र परुाणमा धेरै फरक धारणाह  छन ्जनु िमसाउन सिकँदैन। 
  अ. आशा-हािससको कथामा देवताह को िनिम्त मािनसले काम गदर्छन ् रे 
तािक देवताह ले िवौाम पाऊन।् उत्पि को पःुतकमा परमेँ वरले पथृ्वी र 
सबै थोक सिृ  गनुर्भयो। अिन सिृ को ौे तामा मािनसह  बनाउनभुयो र 
ितनीह सँग उहाँले िवौाम िलनभुयो। उत्पि को पःुतकमा मािनस ूाणीह  
बगचामा रािखएका िथए र परमेँ वरसँग सम्पकर् मा रहन ितनीह लाई आ ान 
गिरएको िथयो। ितनीह लाई पथृ्वीको हेरचाह गन िजम्मा िदइएको िथयो। तर  
यो धारणा आशा-हािससको परुाणमा छैन। 
  आ. आशा-हािससको परुाणमा एउटा सानो देवतालाई मािरन्छ र उसको रगत 
माटोसँग िमलाएर सात पु ष र सात ीह  सिृ  गिरन्छ। तर उत्पि को 
पःुतकमा व्यिक्तगत पमै संलग्न भएर परमेँ वरले आदमलाई सिृ  गनुर्हनु्छ र 
नाकमा जीवनको सास फुिकिदनहुनु्छ र ीलाई उनको काममा सहयोग गनर् 
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उहाँले सिृ  गनुर्हनु्छ। परमेँ वरले कुनै मािरएको देवताबाट आदम र हव्वा 
सिृ  गनुर्भएन। 
 इ. आशा-हािससमा जःतो देवताह को बीचमा कुनै िहंसा वा न्  उत्पि को 
सिृ को कथमा छैन। 
   सवर्शिक्तमान ् परमेँ वरले मानव जाित सिृ  गनुर्भएर यो पथृ्वीलाई संभार 
गन िजम्मा त्यस मानव जाितलाई सिुम्पनभुएको िथयो। त्यसबेला यो पथृ्वी 
िस  िथयो। पथृ्वीको रेखदेख गन िजम्मा परमेँ वरले मािनसलाई िदनभुएको 
कुरा अत्यन्तै महान,् उच्च र िविश  िथयो। अत्यन्तै पथृकता र िभ ताले गदार् 
बाइबलका िव ानह ले यो िनँकषर् िनकालेका िथए िक बाइबलमा लेिखएको 
सिृ को कथा र आशा-हािसस जःता परुाणह मा लेिखएका सिृ का कथाह मा 
भािर अन्तर वा िभ ता छ। 
   सिृ  र जलूलयका कथाह  मौिखक पमा एक पिछ अक  
िपढँीह लाई सनुाइएको हनुाले कितपय कथाह  िमल्दछन ्अक तफर्  ती कथाह  
तोडमोड गरेर सनुाउन थािलएको हो भनेर कितपयले िववाद पिन गछर्न।् तर 
पिवऽ आत्माको ूरेणा ारा सिृ को िववरण मोशाले ू पमा लेखेका िथए।  
सिृ को िवषयमा लेिखएको कथा सिृ कतार् परमूभ ु परमेँ वरको मिहमा नगन 
िविभ  परुाणह बाट मोशाले सापिट िलएर लेखेका िथए भ  ेधारणाभन्दा पिवऽ 
आत्माको अगवुाइमा मोशाव्दारा ती सत्य लेिखएका हनु ्भ  ेधारणामध्ये कुन 
धारणा मनािसव देिखन्छ? 
 

३. उत्पि को पःुतकसँग बािझने सिृ कतार् परमेँ वरलाई नमा  ेधमर् वा संःकृित  
    बाइबलमा भएको सिृ को कथा सिृ कतार् परमिपता परमेँ वरलाई 
नमा े कुनै धमर्, सभ्यता वा पौरािणक कथाह मा भर परेर लेिखएको होइन। 
ती तत्वह ले सिृ कतार् परमेँ वरलाई टाढा राख् दछ। 
   सिृ को चौथ  िदनमा जे देखापरे ती कसरी देखा परे र ितनीह का 
कामह  के हनु?् हेन ुर्होस ्उत्पि  १:१४-१९ "१४ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, 
“अन् तिरक्षमा िदन र रात छुट् ाउनलाई ज ्योितह  होऊन ्। ितनीह  ऋतहु , 

िदनह  र वषर्ह  छुट् ाउन िचन् हको पमा काम ग न ्। १५ र पथृ् वीमा 
ूकाश िदनलाई अन् तिरक्षमा ती ज् योितह  होऊन ्।” तब त् यः तै भइहाल् यो। १६ 
अिन परमेँ वरले दईु िवशाल ज् योितह  बनाउनभुयो–  ठूलो ज् योित िदनमािथ 
ूभतु ् व गनर्,  र सानो ज् योित रातमािथ ूभतु् व गनर्। उहाँले ताराह  पिन 
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बनाउनभुयो। १७ अिन परमेँ वरले पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई,  १८ िदन र 
रातमािथ ूभतु् व गनर् अिन उज् यालो र अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती 
आकाशमा राख् नभुयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो, त् यो असल िथयो। १९ साँझ पर् यो 
र िबहान भयो– चौथो िदन।" 
    आकाशमा भएका ज्योितह लाई औलँ्याउन "सूयर्" र "चन्िमा" भ े 
शब्दह  उल्लेख गिरएको िथएन िकनिक ती नामह ले पौरािणक इिजप्ट र 
मध्यपूवर्का देवताह लाई औलँ्याउँथ्यो। िहॄू संःकारमा ती देवताह  िथएनन।् 
ठूलो ज्योित र सानो ज्योित भनेर सम्बोधन गदार् ती सिृ  िवशेष कामको िनिम्त 
सिृ  भएका िथए भ े बिुझन्छ। ती सिृ  गिरनकुो उ ेँय उत्पि  
१:१४,१५मा यसरी व्याख्या गिरएको छ "१४ अिन परमेँ वरले भन् नभुयो, 
“अन् तिरक्षमा िदन र रात छुट् ाउनलाई ज् योितह  होऊन ्। ितनीह  ऋतहु , 

िदनह  र वषर्ह  छुट् ाउन िचन् हको पमा काम ग न ्। १५ र पथृ् वीमा 
ूकाश िदनलाई अन् तिरक्षमा ती ज् योितह  होऊन ्।”  तब त् यः तै भइहाल् यो। 
१६ अिन परमेँ वरले दईु िवशाल ज् योितह  बनाउनभुयो– ठूलो ज् योित िदनमािथ 
ूभतु् व गनर्,  र सानो ज् योित रातमािथ ूभतु् व गनर्। उहाँले ताराह  पिन 
बनाउनभुयो। १७ अिन परमेँ वरले पथृ् वीमा ूकाश िदनलाई,  १८ िदन र 
रातमािथ ूभतु् व गनर् अिन उज् यालो र अधँ् यारोलाई अलग-अलग गनर्लाई ती 
आकाशमा राख् नभुयो। र परमेँ वरले हेन ुर्भयो,  त् यो असल िथयो।" सूयर् र 
चन्िमा देवीदेवताह  िथएनन ्तर ितनलाई ूाकृितक काम गनर् सिृ  गिरएको 
िथयो जनु ्अिहले पिन हामीले बझेु अनसुार यथावतै छ। 
   आदम र हव्वाको सिृ को िनिम्त परमेँ वर व्यिक्तगत पमै संलग्न 
हनुभुएको िथयो भनेर देहायका पदह ले कसरी बताउँछ? हेन ुर्होस,् उत्पि  २:७, 
१८-२४ "७ तब परमूभ ुपरमेँ वरले भिूमको माटोबाट मािनस बनाउनभुयो, र 
ितनको नाकमा जीवनको सास फुिकिदनभुयो, र मािनस जीिवत ूाणी भए।...१८ 
फेिर परमूभ ु परमेँ वरले भन् नभुयो,  “मािनस एकलो रहन असल छैन। म 
त् यसको िनिम् त त् यसलाई सहुाउन ेएउटा सहयोगी बनाउनेछु।”   १९ परमूभलेु 
सबै वन-पश ु र आकाशका सबै पन्क्षी लाई भिूमबाट बनाएर मािनसले 
ितनीह को के-के नाउँ राख् दो रहेछ भनी हेनर् ितनीह लाई मािनसकहाँ 
ल् याउनभुयो। र मािनसले हरेक ूाणीलाई जे-जे नाउँ िदए त् यही-त् यही नै त् यसको 
नाउँ भयो। २० अिन मािनसले नै सबै पािलने पश,ु आकाशका पन्क्षी र सबै 
वन-पशहु का नाउँ राखे। तर आदमको िनिम् त ितनलाई सहुाउँदो कोही 

1३२



सहयोगी पाइएन। २१ यसैकारण परमूभ ुपरमेँ वरले मािनसलाई मः त िनिामा 
पानुर्भयो,  र ितनी िनदाएको बेलामा ितनका करङह मध् येको एउटा िनकालेर 
त् यसको ठाउँमा मास ु भिरिदनभुयो। २२ जनु करङ परमूभ ु परमेँ वरले 
मािनसबाट िनकाल् नभुएको िथयो,  त् यसबाट एउटी ः ऽी बनाएर मािनसकहाँ 
ल् याउनभुयो। २३ मािनसले भने, “यो त मेरै हाड़को हाड़ र मासकुो मास ुहो। 
ितनलाई ः ऽी भिनने छ। िकनभने ितनी पु षबाट िनकािलएकी िथइन ्।”   २४ 
यसैकारण मािनसले आफ् ना आमा-बाबलुाई छो  छ र आफ् नी पत् नीसँग 
िमिलरहन् छ, र ितनीह  एउटै शरीर हनु् छन ्। 
    देवीदेवताह लाई सहयोग गनर् र ितनीह को कामको भारलाई हलकुो 
पानर् मािनसह  सिृ  गिरएका िथए भनेर मध्य पूवर् एिशयाको पौरािणक कथाले 
बताउँछ। यो िमथ वा पौरािणक कथा बाइबलको कथा िवपरीत छ। 
देवताह ले चाहेर पिछ सोचिवचार गरेर मानव सिृ  भएको होइन तर यस 
संसारमा परमेँ वरको ूितिनिध भएर शासन गनर् उहालेँ मािनसलाई सिृ  
गनुर्भएको िथयो। तर समचु्च पमा हेन हो भने बाइबलमा लेिखएको सिृ को 
कथा अन्य सभ्यता वा धमर्मा लेिखएको सिृ को कथाभन्दा धेरै िभ  छ। 
   मध्य पूवर्का पौरािणक वा िमथ अथार्त ् काल्पिनक कथाह  भन्दा 
बाइबलमा उल्लेख गिरएको सिृ को कथा ठोस, सत्य र तकर् यकु्त छ। मोशाले 
यःतो कुनै पिन शब्दह  ूयोग गरेनन ् जनु ् अन्य सभ्यता वा धमर्ह को 
अवधारणामा ूयोग गिरएका हून।् परमेँ वरको बारेमा, सिृ मा उहाँको भिूमका 
र सिृ को उ ेँयको वाःतिवकतालाई मध्य नजर राखेर ऐितहािसक व्यिक्तत्व 
मोशाले उत्पि को पःुतक लेखेका िथए। 
   हजार  वषर् अिघका मािनसह को सभ्यता बाइबलमा लेिखएको सिृ को 
कथासँग मेल खाएको िथएन न त आज नै खान्छ। यसमा हामीले िकन आ यर् 
मा  ुहुँदैन? 
 

४. सिृ  र समय 
   आदमदेिख नोहासम्म र नोहादेिख अॄाहमसम्मको मानव इितहास 
बाइबलले बताउँछ। हेन ुर्होस ् देहायका अध्यायह , उत्पि  ५ "१ आदमको 
िलिखत वंश-िववरण यही हो। परमेँ वरले मािनसलाई सिृं ट गनुर्हुँदा उहाँले 
उनलाई आफ् नै ः व पमा बनाउनभुयो। २ उहाँले ितनीह लाई नर र नारी सिृं ट 
गनुर्भयो। ितनीह को सिृं ट भएको िदन उहाँले ितनीह लाई आिशष ् िदनभुयो र 
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“मािनस” नाउँ िदनभुयो। ३ आदमको उमेर एक सय तीस वषर्को हुँदा ितनले 
आफ् नै ः व पमा एउटा छोरालाई जन्म िदएर ितनको नाउँ शेत राखे। ४ शेतको 
जन् म भएपिछ आदम आठ सय वषर्सम्म बाँचे,  र ितनका अ  छोराछोरीह  
जन् मे। ५ आदमको जम् मा उमेर नौ सय तीस वषर् भएको िथयो। अिन ितनी 
मरे। ६ शेतको उमेर एक सय पाँच वषर्को हुँदा ितनले एनोशलाई जन्माए। ७ 
एनोश जन् मेपिछ शेत आठ सय सात वषर्सम् म बाँचे। ितनका अ  छोराछोरीह  
जन् मे। ८ शेतको जम् मा उमेर नौ सय बा॑ वषर् भएको िथयो। अिन ितनी मरे। 
९ एनोशको उमेर नब् बे वषर्को हुँदा ितनले केनानलाई जन्माए। १० केनान 
जन् मेपिछ एनोश आठ सय पन् ी वषर्सम् म बाँचे। ितनका अ  छोराछोरीह  
जन् मे। ११ एनोशको जम् मा उमेर नौ सय पाँच वषर् भएको िथयो। अिन ितनी 
मरे। १२ केनानको उमेर स री वषर्को हुँदा ितनले महलालेललाई जन्माए। 
१३ महलालेल जन् मेपिछ केनान आठ सय चालीस वषर्सम्म बाँचे। अिन ितनका 
अ  छोराछोरीह  जन् मे। १४ केनानको जम् मा उमेर नौ सय दश वषर् भएको 
िथयो। अिन ितनी मरे। १५ महलालेलको उमेर पस ी वषर्को हुँदा ितनले 
येरेदलाई जन्माए। १६ येरेद जन् मेपिछ महलालेल आठ सय तीस वषर्सम् म 
बाँचे। ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। १७ महलालेलको जम् मा उमेर आठ 
सय पञ् चानब् बे वषर् भएको िथयो। अिन ितनी मरे।  १८ येरेदको उमेर एक 
सय बयस ी वषर्को हुँदा ितनले हनोकलाई जन्माए। १९ हनोक जन् मेपिछ येरेद 
आठ सय वषर्सम् म बाँचे। ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। २० येरेदको जम् मा 
उमेर नौ सय बयस ी वषर् भएको िथयो। अिन ितनी मरे। २१ हनोकको उमेर 
पस ी वषर्को हुँदा ितनले मतूशेलहलाई जन्माए। २२ मतूशेलह जन् मेपिछ हनोक 
तीन सय वषर्सम् म परमेँ वरको साथसाथ िहँ  दैरहे। ितनका अ  छोराछोरीह  
जन् मे। २३ हनोकको जम् मा उमेर तीन सय पस ी वषर् भएको िथयो। २४ 
हनोक परमेँ वरको साथसाथ िहँ  थे। र ितनी अलप भए,  िकनभने परमेँ वरले 
ितनलाई उठाइलानभुयो। २५ मतूशेलहको उमेर एक सय सतासी वषर्को हुँदा 
ितनले लेमेखलाई जन्माए। २६ लेमेख जन् मेपिछ मतूशेलह सात सय बयासी 
वषर्सम् म बाँचे। ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। २७ मतूशेलहको जम् मा उमेर 
नौ सय उनन्स री वषर् भएको िथयो। अिन ितनी मरे। २८ लेमेखको उमेर एक 
सय बयासी वषर्को हुँदा ितनले एउटा छोरा जन्माए। २९ ितनले यसो भनेर 
उसको नाउँ नोआ राखे,  “परमूभलेु ौाप िदनभुएको भिूमको हाॆो काम र 
पिरौममा यसले हामीलाई शािन् त िदनेछ।” ३० नोआ जन् मेपिछ लेमेख पाँच सय 
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पञ् चानब् बे वषर्सम् म बाँचे। ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। ३१ लेमेखको 
जम् मा उमेर सात सय सतह र वषर् भएको िथयो। अिन ितनी मरे।  ३२ नोआ 
पाँच सय वषर्का हुँदा ितनले शेम, हाम र येपेतलाई जन्माए।" र उत्पि  ११ 
"१ त् यस बेला जम् मै पथृ् वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली िथए। २ 
मािनसह  पूवर्ितर सदजाँदा िशनार देशमा एउटा मैदान भे ाएर त् यही ँबसोबास 
गरे। ३ ितनीह ले आपसमा भने,  “लौ,  हामीह  ईंट बनाएर पोल ।”  ढु ाको 
स ा ईंट र िहलोको स ा अलकऽा ितनीह ले ूयोग गरे। ४ तब ितनीह ले 
भने,  “लौ,  हामी आफ् नो िनिम् त एउटा सहर र ः वगसम् म पगु् ने एउटा धरहरा 
बनाऔ,ं  अिन आफ् नो नाउँ राख  र हामी पथृ् वीभिर जताततै नछिरऔ।ं”    ५ 
मािनसह का सन् तानले बनाइरहेका सहर र धरहरा हेनर्लाई परमूभ ु तल 
ओलर्नभुयो। ६ अिन परमूभलेु भन् नभुयो, “यिद एउटै भाषा बोल् ने एउटै जाितको 
ः थानमा अिहले ियनीह ले यो गरे भने, अब ितनीह ले योजना गरेको कुनै पिन 
कुरा असम् भव हनेुछैन। ७ आओ, तल ओलर गई ितनीह को भाषा खलबल 
पािरिदऔ,ं  र ितनीह ले एक-अकार्को बोली नबझूुन ्।”    ८ तब परमूभलेु 
त् यहीबँाट ितनीह लाई जम् मै पथृ् वीभिर िततरिबतर पािरिदनभुयो, र ितनीह ले त् यो 
सहर बनाउन छोिड़िदए। ९ यसकारण त् यसको नाउँ बाबेल* रािखयो,  िकनभने 
परमूभलेु त् यही ँ नै सारा पथृ् वीभिरका भाषा खलबल पािरिदनभुएको िथयो। 
त् यहीबँाटै परमूभलेु ितनीह लाई सारा पथृ् वीभिर िततरिबतर पािरिदनभुयो। १० 
शेमको वृ ान् त यही हो। जलूलयको दईु वषर्पिछ एक सय वषर्को उमेरमा 
शेमले अपर्क्षदलाई जन् माए। ११ अपर्क्षद जन् मेपिछ शेम पाँच सय वषर्सम् म 
बाँचे, र ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। १२ अपर्क्षदको उमेर पतीस वषर्को 
हुँदा ितनले शेलहलाई जन् माए। १३ शेलह जन् मेपिछ अपर्क्षद चार सय तीन 
वषर्सम् म बाँचे,  र ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। १४ शेलहको उमेर तीस 
वषर्को हुँदा ितनले एबेरलाई जन् माए। १५ एबेर जन् मेपिछ शेलह चार सय तीन 
वषर्सम् म बाँचे, र ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। १६ एबेरको उमेर चौतीस 
वषर्को हुँदा ितनले पेलेगलाई जन् माए। १७ पेलेग जन् मेपिछ एबेर चार सय तीस 
वषर्सम् म बाँचे, र ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे।  १८ पेलेगको उमेर तीस 
वषर्को हुँदा ितनले रऊलाई जन् माए। १९ रऊ जन् मेपिछ पेलेग दईु सय नौ 
वषर्सम् म बाँचे,  र ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। २० रऊको उमेर ब ीस 
वषर्को हुँदा ितनले स गलाई जन् माए। २१ स ग जन् मेपिछ रऊ दईु सय सात 
वषर्सम् म बाँचे,  र ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। २२ स गको उमेर तीस 
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वषर्को हुँदा ितनले नाहोरलाई जन् माए। २३ नाहोर जन् मेपिछ स ग दईु सय 
वषर्सम् म बाँचे,  र ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। २४ नाहोरको उमेर 
उनन् तीस वषर्को हुँदा ितनले तेरहलाई जन् माए। २५ तेरह जन् मेपिछ नाहोर एक 
सय उन् नाईस वषर्सम् म बाँचे, र ितनका अ  छोराछोरीह  जन् मे। २६ तेरहको 
उमेर स री वषर्को हुँदा ितनले अॄाम,  नाहोर र हारानलाई जन् माए। २७ 
तेरहको वृ ान् त यही हो।  
 तेरहले अॄाम,  नाहोर र हारानलाई जन् माए। अिन हारानले लोतलाई 
जन् माए। २८ हारान ितनका बाब ु तेरहकै जीवनकालमा आफ् नो जन् म देश 
कल् दीह को ऊरमा मरे। २९ अॄाम र नाहोरले िववाह गरेर पत् नी ल् याए। 
अॄामकी पत् नीको नाउँ साराई र नाहोरकी पत् नीको नाउँ िमल् का िथयो। ितनी 
हारानकी छोरी िथइन ्। हारानचािहँ िमल् का र ियः काका िपता िथए। ३० साराई 
बाँझी िथइन ्,  र ितनका कोही छोराछोरी िथएनन ्।  ३१ तेरहले आफ् ना छोरा 
अॄाम र हारानको छोरो आफ् नो नाित लोत र अॄामकी पत् नी आफ् नी बहुारी 
साराईलाई साथमा िलएर कल् दीह को ऊरबाट कनान देशमा जान ितनीह सगैँ 
िनः के। तर ितनीह  हारानमा पगेुपिछ त् यही ँ नै बसोबास गरे। ३२ तेरहको 
उमेर दईु सय पाँच वषर् पगेुपिछ ितनी हारानमा मरे।" 
    बाइबलमा लेिखएको ती बंशावलीह मा एक तत्व छ जसले 
बाइबलको िवशेषतालाई देखाउँछ। कितपय िव ानह ले त्यसलाई 
"chronogenealogies" (बोनोिजिनयलोिजज) अथार्त ् बंशको इितहास िठक 
िठक समय उल्लेख गरेर लेिखएको बतृान्त भनेर सम्बोधन गदर्छन।् समय वा 
उमेरसँग नबािझने गरेर "उनी यित वषर्सम्म बाँचे, अिन उनले फलानालाई 
जन्माए, त्यस फलानाले अक लाई जन्माए र यित वषर्सम्म बाँचे छोराछोरीह  
जन्माए" भनेर लेिखएको छ। अिन उत्पि  ५मा एक सऽु देिखन्छ, "त्यस 
व्यिक्तका िदनह  यितका वषर्ह  िथए।" यसरी एक पिछ अक  सन्तानको 
नामै िकटान गरेर लेिखएको बंशावलीमा कुनै नाउँ छुट्ने वा जोड्ने ूावधान 
िथएन। उत्पि  ५ र ११ले उल्लेख गरेको बंशावलीले एक पिछ अक  िपंडी 
जिन्मएको देखाउँछ जनु ्१ इितहास १:१८-२७मा पिन कुनै नाउँ नजोिड वा 
नछुटाई त्यही बंशावली उतािरएको छ। यसले बाइबलको व्याख्या बाइबलले 
नै गछर् भ े कुरा ूमािणत गदर्छ। 
    कमसेकम २००० वषर्देिख यहूदी र इसाई िव ानह ले इितहासलाई 
देखाउने बाइबलका बंशालीह बाट पथृ्वीको आय ु र जलूलयको समयको 
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िमित यही हो भनेर ठोकुवा गरेका छन।् उत्पि  १ र २मा उल्लेख गिरएको 
सात िदन लगाएर सिृ  गिरएको िदनदेिख आजसम्म पथृ्वीको आय ुयित भयो 
भनेर िनंकषर् िनकालेका छन।् 
  िवगतका केही वषर्ह मा उत्पि  ५ र ११को वतृान्तलाई 
मािनसह ले आफ्नै तिरकाले व्याख्या गनर् खोजेको पाइन्छ। ितनीह ले नै 
बाइबलमा लेिखएको सिृ को एक िदनको अथर् करौड  वषर् हो भनेर पिु  गनर् 
खोजेका छन।् ितनीह ले परुातित्वक, इितहास र िवकासवादको आधारमा 
बाइबलमा लेिखएको सात िदने सिृ  र जलूलयको बाइबलको लेखालाई 
ओझेलमा पानर् खोजेका छन।् ती मानवीय धारणाले गदार् बाइबलूित र 
बाइबलमा लेिखएको लेखाूितको िवँ वासमा गिम्भर ूँ नह  खडा हनु 
जान्छन।् 
    यिद समय र इितहासमा त्यसको ूगितको बारेमा परमेँ वरको 
धारणालाई बझु्न चाहन्छ  भने दवैु उत्पि  ५ र ११को बंशावलीलाई 
मा ुपदर्छ। "दवैु अध्यायह  ऐितहािसक र धािमर्क िव ा अनसुार छ। यसले 
आदम र उनी पिछका मानव िपंडीह  परमेँ वरको समय र ःथानसँगको 
सम्बन्धमा गाँिसएका छन ् भनेर देखाउँछ। उत्पि  ५ र ११:१०-२६मा 
लेिखएको समय तािलकाले परमेँ वरका जनह को मानव साङ्लोसँग र 
ऐितहािसक ढाँचामा एक पता आएको देखाउँछ। यस महमा सिृ को छैट  
िदनको िनणार्यक सिृ  मानव ूाणी िथयो। उत्पि  ५ र ११मा लेिखएको 
बंशावलीले मानव वंश ऐितहािसक पमा काल्पिनक नभएर ठोस भएको 
ूमािणत गदर्छ।"-गेहार्डर् एफ. हासेल, द िमिनङग अभ बोनोिजिनयोलोजीज 
अभ जेिनिसस ५ एण्ड ११", अिरिजन ७.२ (१९८०), प.ृ ६९बाट 
पान्तिरत। 

    उत्पि  ५ र ११का पदह  असल छन ्र त्यसको आफ्नै मह व छ 
तैपिन यस खालका अध्याय वा पदह  अध्ययन गदार् के कुरा हामीले सिम्झन ु
आवँयक छ? हेन ुर्होस ्पावलको धारणा: १ ितमोथी १:३-७ "३ म माकेडोिनया 
जाँदा ितमीलाई आमह गरेझ ितमी एिफससमै बस,  र झूटा िशक्षा िसकाउन े
मािनसह लाई त् यसो नगनूर् भनी कड़ा आ ा देऊ। ४ र ितनीह  अनमुानका 
कुराह  माऽ बढ़ाउने दन् त् य-कथाह  र नटुि ने वंशावलीह ितर नलागून ्, ब  
िवँ वासमा रहेको ईँ वरीय तालीमितर लागून ्। ५ हाॆो आ ाको लआय ूमे हो, 
जो शु  दय, असल िववेक र िनं कपट िवँ वासबाट आउँछ। ६ कुनै-कुनै 
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मािनसह  यी सबबाट बरािलएर फोॐा तकर् ह मा अलमिलएका छन ्। ७ 
ितनीह  व् यवः थाका िशक्षक हनेु इच् छा गछर्न ्, तर आफैले बोलेका कुरा अथवा 
आफूले िकटान गरेर भनेका कुरा ितनीह  आफै बझु् दैनन ्।" र िततस ३:९-१० 
"९ तर मूखर् वाद-िववाद, वंशावली, फूट र व् यवः थासम् बन् धी झगड़ाह बाट अलग 
बस,  िकनिक ती बेफाइदा र व् यथर्का हनु् छन ्। १० फूट ल्याउने मािनसलाई 
चािहँ एक वा दईु पल् ट चेताउनी िदएपिछ त् यससँग अ  कुनै सरोकार नराख।"   
 

५. सिृ का सम्वन्धमा बाइबलीय पिु  

   उत्पि  १-११मा लेिखएका िववरणह बाट देहायका नयाँ करारका 
पःुतकह मा येशू र अन्य लेखकह ले कसरी यी पदह  ूःततु गरेका छन?् 
हेन ुर्होस,् म ी १९:४-६ "४ तर उहाँले भन् नभुयो, “के ितमीह ले पढ़ेका छैनौ, 
िक सिृं टकतार्ले ितनीह लाई सु मा नै नर र नारी बनाउनभुयो, ५ र भन् नभुयो, 
‘यसैकारण मािनस आफ् ना बबुा र आमालाई छोड़ेर आफ् नी पत् नीसँग िमिलरहन् छ, 
र ती दईु जना एउटै शरीर हनेुछन ्।’ ६ ती अब दईु होइनन ्, तर एउटै शरीर 
हनु् छन ्। यसकारण परमेँ वरले जसलाई एकसाथ जोड्नभुएको छ, त् यसलाई कुनै 
मािनसले नछुट् ाओस ्।”, मकूर् स १०:६-९ "६ तर सिृं टको आरम् भदेिख 
परमेँ वरले ितनीह लाई नर र नारी गरी बनाउनभुयो। ७ ‘यसैकारण मािनस 
आफ् ना बबुा र आमालाई छोड़ेर आफ् नी पत् नीसँग िमिलरहन् छ, ८ र ती दईु जना 
एउटै शरीर हनेुछन ्।’  ितनीह  फेिर दईु होइनन ्, तर एउटै शरीर हनु् छन ्। ९ 
यसकारण परमेँ वरले जसलाई एकसाथ जोड्नभुएको छ,  मािनसले 
नछुट् ाओस ्।”, लूका ११:४८-५१ "४८ यसरी ितमीह  आफ् ना पखुार्ह का 
काममा साक्षी छौ, र ितनीह सँग सहमत हनु् छौ,  िकनिक ितनीह ले उनीह को 
हत् या गरे, र ितमीह चािहँ उनीह का िचहान बनाउँछौ। ४९ यसैले परमेँ वरको 
बिु ले पिन भन् दछ,  ‘म ितनीह कहाँ अगमवक्ताह  र ूिेरतह  पठाउनेछु। 
उनीह मध् ये कसैलाई ितनीह ले मानछन ् र कसैलाई सताउनेछन ्। ५० 
संसारको सु देिख सबै अगमवक्ताह का रक्तपातको लेखा यस पःु तासँग 
िलइनेछ। ५१ हो, म ितमीह लाई भन् दछु, हािबलको रगतदेिख िलएर,  वेदी र 
मिन् दरको पिवऽ-ः थानको माझमा मािरएका जकिरयासम् मका रगतको लेखा यस 
पःु तासँग िलइनेछ।", यूह ा १:१-३ "१ आिदमा वचन हनुहुनु् थ् यो,  वचन 
परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो,  अिन वचन परमेँ वर हनुहुनु् थ् यो। २ उहाँ आिदमा 
परमेँ वरसँग हनुहुनु् थ् यो। ३ सबै थोक उहाँ ारा बिनए,  र बिनएको कुनै थोक 
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पिन उहाँिवना बिनएन।", ूिेरत १४:१५ "१५ “मािनसह  हो, तपाईंह  िकन 
यः तो काम गनुर्हनु् छ? हामी पिन त तपाईंह जः तै द:ुख-सखु भोग् ने मािनसह  ह , 
र तपाईंह लाई यी व् यथर्का कुराह बाट जीिवत परमेँ वरतफर्  िफराउनलाई 
ससुमाचार सनुाउँछ , जनु परमेँ वरले ः वगर्, पथृ् वी, समिु र ितनमा भएका यावत ् 
थोक बनाउनभुयो।", रोमी १:२० "उहाँको अ ँ य गणु, अथार्त ् उहाँको अनन् त 
शिक्त र ईँ वरीय ः वभाव संसारको सिृं टदेिख नै बनाइएका थोकह मा छलर् ै 
देिखएको छ। यसैले ियनीह लाई कुनै िकिसमको बहाना छैन।", २ कोरन्थी 
४:६ "परमेँ वरले “अधँ् यारोबाट ज् योित चम् कोस ्”  भन् नभुयो,  उहाँ हाॆा दयमा 
चम् कनभुएको छ, तािक परमेँ वरका मिहमाको ानको ज् योित भीं टको महुारमा 
चम् कोस ्।", एिफसी ३:९ "सबै कुरा सजृनहुनेु परमेँ वरमा यगु-यगुदेिख लपु् त 
रहेका रहः यको योजना के हो,  सो सबै मािनसलाई खलुः त गराउने अनमुह 
मलाई िदइयो।", १ ितमोथी २:१२-१७ "१२ मलाई सामथ् यर् िदनहुनेु भीं ट 
येशू हाॆा ूभलुाई म धन् यवाद िदन् छु,  िकनभने आफ् नो सेवामा िनयकु्त गरेर 
उहाँले मलाई िवँ वासयोग् य ठान् नभुयो। १३ अगािड मैले िनन् दा गर, खेदो गर र 
उहाँको अपमान गर, तर मैले यी अजान र अिवँ वासमा गरेको हनुाले मैले कृपा 
पाए।ँ १४ भीं ट येशूमा भएको िवँ वास र ूमेको साथ मेरो िनिम् त हाॆा ूभकुो 
अनमुह ूशः त माऽामा उिलर्आयो। १५ यो वचन हरूकारले महणयोग् य छ, िक 
पापीह लाई उ ार गनर् येशू भीं ट संसारमा आउनभुयो,  र पापीह मा म 
सबैभन् दा मखु् य हु।ँ १६ तर यसकारण मैले कृपा पाए,ँ िक पापीह मा सबैभन् दा 
मखु् य भएर पिन म ारा येशू भीं टले आफ् नो असीम धैयर् ूकट गनर् सकून ्, तािक 
उहाँमािथ िवँ वास गरेर अनन् त जीवन पाउनेह का लािग म एउटा उदाहरण 
बन् न सकँू। १७ यगु-यगुका राजा, अिवनाशी र अ ँ य एकमाऽ परमेँ वरलाई 
आदर र मिहमा सदासवर्दा होस ्। आमेन।", याकूब ३:७-९ "७ हरेक 
िकिसमका पशपुक्षी, घॐने जन् त ुर समिुका जीवजन् तलुाई तह लगाउन सिकन् छ, 
र मािनस जाितबाट नै तह लगाइएको छ। ८ तर िजॄोलाई कुनै मािनसले तह 
लाउन सक् दैन। घातक िवषले भिरएको यो चञ् चल दुं  ट हो। ९ यस ारा हामी 
ूभ ु र िपताको ूशंसा गदर्छ ,  र यसै ारा परमेँ वरको ः व पमा बनेका 
मािनसह लाई हामी सराप् तछ ।", १ पऽसु ३:२० "जब नोआको समयमा 
जहाज बनाउँदा परमेँ वरले धैयर् धारण गरी पिखर्नभुएको िथयो। त् यस जहाजमा 
थोरै,  अथार्त ् आठ जना माऽ पानी ारा बचाइए।", यहूदा ११-१४ "११ 
ितनीह लाई िधक् कार छ! िकनिक ितनीह  कियनको चालमा िहँ  छन ्, लाभको 
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खाितर बालामको भलूमा फः दछन ् र कोरहको िविोहमा जः तै नं ट हनु् छन ्।  
१२ ितमीह का ूीितभोजमा ियनीह  कल  हनु ्। िकनिक ियनीह  आफ् नै माऽ 
ख् याल राखी धन् दै नमानी बेसरी खान् छन ् र िपउँछन ्। ितनीह  बतासले 
उड़ाइलैजाने पानीिवनाको बादलसरह छन ्,  िहउँदका फलहीन वकृ्षजः ता, जो दईु 
पल् ट मिरसकेका र जरैसमेत उखेिलएका हनु् छन ्। १३ ितनीह  समिुका उलर्दा 
छालह जः तै हनु ्, जसले ितनीह का आफ् नै िनलर्ज् जताको फीजँ उकेल् छन ्। यी 
बि एका िदशाहीन ताराह जः ता छन ्,  जसका िनिम् त पातालको अन् धकार 
अनन् तको लािग रािखएको छ। १४ आदमदेिख सात  पःु ताका हनोकले पिन यी 
मािनसह का िवषयमा यः तो अगमवाणी बोलेका िथए,  “हेर,  परमूभ ुआफ् ना 
असंख् य पिवऽ जनह सँग आउनभुयो।", ूकाश २:७ "जसको कान छ, त् यसले 
सनुोस ्,  पिवऽ आत् माले मण् डलीह लाई के भन् नहुनु् छ। जसले िजत् छ त् यसलाई 
परमेँ वरको ः वगर्लोकमा भएको जीवनको खबाट खान िदनेछु।", ूकाश 
३:१४ "अिन लाउिडिकयाका मण् डलीका दूतलाई यो लेख: यी कुरा आमेन, 
िवँ वासयोग् य र साँचो साक्षी र परमेँ वरका सिृं टको शासकले भन् दछ।" र 
ूकाश २२:२,३ "२ त् यस सहरका सड़कको बीचबाट बिगरहेको िथयो। त् यस 
नदीका िकनारमा जीवनको वकृ्ष िथयो,  जसले हरेक मिहना बा॑ै िकिसमका 
फलह  िदइरहन् थ् यो। त् यसका पातह चािहँ जाित-जाितह लाई िनको पानर्का 
िनिम् त िथए। ३ अबदेिख उसो त् यहाँ किहल् यै सराप हनेुछैन। परमेँ वर र 
थमुाको िसंहासन त् यहाँ हनेुछ, र उहाँका दासह ले उहाँको आराधना गनछन ्।" 
      येशू र नयाँ करारका सबै लेखकह ले उत्पि  १-११मा लेिखएको 
इितहास भरपदार् र िवँ वािसला छन ्भनेर पिु  गरेका छन।् मोशाले लेखेका 
नर र नारी सिृ  गिरएका लेखह लाई येशूले ूःततु गनुर्भएको िथयो (म ी 
१९:४)। आफ्ना पऽह मा आफ्नो धािमर्क िशक्षालाई पिु  गनर् पावलले 
ूायजसो सिृ को िववरण ूयोग गरेका िथए। मीक देशको एथेन्समा 
िव ानह लाई सम्बोधन गद पावलले घोषणा गरेका िथए "“परमेँ वर, जसले 
संसार र त् यसमा भएका यावत ् थोक बनाउनभुयो, उहाँ ः वगर् र पथृ् वीका ूभ ुहनु ु
भएकोले उहा हातले बनाएको मिन् दरमा वास गनुर्हनु् न।" (ूिेरत १७:२४)। 
यसरी नयाँ करारका लेखकह ले उत्पि को पःुतकलाई आफ्ना धािमर्क 
िशक्षादीक्षाको जग वा आधार बनाएर आजका पाठक वगर्ह को साम ुसिृ  वा 
उत्पि को िववरण कुनै मानगढन्ते, पौरािणक िमथ्या नभएर वाःतिवक र यथाथर् 
हो भनेर देखाउन खोजेका छन।् 
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    रोमी ५ अध्याय पढ्नहुोस।् यसमा छ पल्टभन्दा बढी आदमसँग येशू 
सम्विन्धत हनुभुएको देखाइएको छ (रोमी ५:१२,१४-१९ पढ्नहुोस)्। अथार्त 
आदमको ऐितहािसक अिःतत्वको बारेमा पिु  गरेको छ।तर िवकासवादी 
िस ान्तको धरातलमा उिभएर जब उत्पि को पःुतक पिढन्छ तब त्यसले 
आदमको वाःतिवक अिःतत्वलाई भत्काइ िदन्छ र छ िदन लगाएर गिरएको 
सिृ को वाःतिवक िववरणलाई ध्वःत पािरिदन्छ।  
    यिद नयाँ करारका लेखकह  पिवऽ आत्मा र येशूको आफ्नै ूरेणा ारा 
सिृ को िववरण भरपद  र वाःतिवक इितहास हनु ् भनेर भिनरहेका छन ् भने 
पितत, नािःतक, परमेँ वरको िनन्दा गन वै ािनक वा िव ानह ले उत्पि को 
पःुतकलाई खण्डन गनुर् हाॆो िनिम्त मूखर्तापूणर् छ भनेर कसरी बझु्ने? 
 

उपसंहार:  
थप जानकारी: जेराल्ड ए. िक्ल बेल ारा सम्पािदत, द जेनिसस िबयशन 
अकाउन्ट एण्ड इटस ्िरभरबरेशनस ्इन ओल्ड टेःटामेन्ट (आन् , २०१५)। 
    "मािनसलाई आवँयक पन समम ानको ॐोत इितहासको पःुतक हो 
जनु अिहले मािनसह को हातमा छ। यो अनन्त सत्यको महुानबाट ताजा भएर 
आएको िथयो र यगु  यगुसम्म परमेँ वरको अलौिकक हात ारा यसको 
शु तालाई सरुिक्षत रािखएको िथयो।...हामी मानव जाितको इितहास केवल 
यसैमामाऽ पाइन्छ। यसमा लेिखएको मानव इितहास मािनसको घमण्ड र 
पूवार्महले दूिषत पािरएको िथएन।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, 
ठेली ५, प.ृ २५बाट पान्तिरत। 
   "बाइबलको इितहासिबना भिूव ान वा पथृ्वीको बारेमा िसकाउने 
िव ानले केही पिन ूमािणत गनर् सक्दैन भनेर मलाई देखाइएको िथयो। 
पथृ्वीमा भएका िबगतका कितपय बःतहु को अवःथा अिहलेको भन्दा फरक 
भएको ूमाण पाइएको छ। तर ितनको अिःतत्व र यस पथृ्वीमा ितनीह  कित 
समयसम्म भइरहेका िथए त्यसको िमित अविध केवल बाइबलको 
इितहासबाटमाऽ बझु्न सिकन्छ। बाइबलको इितहासभन्दा बािहरका कितपय 
कुराह  हामी थाहा नपाऔलंा वा अनमुान गनर् सक ला। तर हामीले थाहा 
पाएका कुराह  वा अनमुान गरेका कुराह लाई पिवऽ धमर्शा मा भएका सत्य 
तथ्यसँग बािझन िदनहुु । जब मािनसह  बाइबलमा वणर्न गरेअनसुार सिृ को 
इितहासलाई वेवाःता गिर परमेँ वरको सजृनात्मक कामह लाई ूाकृितक 
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िनयमको आधारमा व्याख्या गनर् खोज्छन ्भने ितनीह  अिसिमत अिनिँ चत र 
अन्यौलको भमुरीमा पनछन।् परमेँ वरले छ िदनमा आफ्नो सिृ को काम 
कसरी सक्नभुयो त्यो ान पितत मािनसह लाई उहाँले किहल्यै पिन ूकट 
गनुर्भएको िथएन। जसरी उहाँको अिःतत्वको बारेमा हामी बझु्न सक्दैन  
त्यसरी नै उहाँको सजृनात्मक कामह  कसरी भयो सो हामी बझु्न सक्दैन ।"-
एलेन जी ाइट, िःपर यल िगफ्टस,् बकु ३, प.ृ ९३बाट पान्तिरत। 
 

िचन्तनमनन:् 
अ.   जब अिहले पिन हामीले चलाउन सक्ने, सु  सक्ने, देख् न सक्ने, ःवाद 

िलन सक्ने र जाँच्न सक्ने कितपय थोकह लाई िव ानले व्याख्या गनर् 
खोज्दा मतभेद र िववाद हनु्छ तैपिन मािनसह ले केही ूँ न नै नगिर 
ती मतभेद भएका कुराह  सिजलैसँग ःवीकारीरहेका हनु्छन ्भने कुनै 
कुरा हनु लाख  र अब  वषर् लाग्यो भनेर िवकासवादी िस ान्त जःता 
वै ािनकह ले गरेका दावीह लाई पिन मािनसह ले "ए, यःतै हो" 
भनेर सोच्दै नसोिच ःवीकार गिररहेका होइनन ्र? 

आ.  आजका कितपय िव ानले कितपय कुराह  अनमुानमा वा ूाकृितक 
िनयममा भरपछर्न ् र ती कुरा अलौिकक शिक्तसँग सम्विन्धत हुँदैनन ्
भनेर िसकाउँदछ।वाःतवमा उत्पि को पःुतकमा भएको सिृ को 
िववरण बझु्न हाॆो ान िसिमत छ भनेर हामीले कसरी महससु गन? 
अथार्त उत्पि को िवषयमा लेिखएका घट्नाह  शु  अलौिकक वा 
मािनसको क्षमताभन्दा अपार तथा परमेँ वर ारा सम्हािलएका छन ्भनेर 
बझु्न ुज री छ।  
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कथा ९ 

ससुमाचार ूचारकले सोध्छन,् "िकन?" 

आन्ड्र्य ुमेकचेसनी, एडभेिन्टःट िमसन 
 

  यरुोपको देश िफनल्याण्डको िशक्षािव  िलफ होिन्गःटो लेबनानको 
बे तमा िमिडल इःट यिुनभिसर्टीका अध्यक्ष भएर नौ वषर् काम गिररहेका 
िथए। त्यस सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट िवँ विव ालयमा काम गनर् उनलाई धेरै मन 
परेको िथयो। मेिडटेिरयन हावापानी र त्यहाकँो ताजा सगुन्धले उनलाई 
रमाइलो लािगरहेको िथयो। त्यस िवँ विव ालयलाई कुन ःतरमा परु् याउने हो 
सो उनले ूयास गिररहेका िथए। तब एक िदन उनी िफनल्याण्ड फकर् न 
मािथल्लो िनकायबाट उदीर् आउँदा उनी अचम्ममा परे।"मेरो जीवनकै भाग 
भइसकेको कामबाट र मेरो दयमा प्यारो भइसकेको ठाउँबाट फकर् नपुदार् 
परमेँ वरले यःतो िकन गनुर्भयो भनेर म अलमलमा परेको िथए"ँ उनले भने। 

   धेरै ूाथर्ना र गा॑ो मान्दै उनी र उनकी ौीमतीले सटुकेस र 
बाकसह  भरे अिन िफनलान्डमा हवाइ जहाज चढेर गए। जब बािहर देशमा 
काम गरेर कोही मािनसह  फिकर् न्छन ् तब ितनीह ले अःपतालमा ःवाःथ्य 
जाँच्न ु पदर्छ। होिन्गःटोले पिन अःपतालमा आफ्नो शरीर जाँच्न जानपुरेको 
िथयो। जब उनलाई डाक्टरले जाँच्यो तब उनको रगतमा केही समःया भएको 
देिखयो। उनमा ूोःटेट क्यान्सरको लक्षण देखा परेको िथयो। "तपाईँको 
शरीरमा केही समःया भएको छ?" डाक्टरले सोध्यो। "मलाई सबै थोक ठीक 
छ" होिन्गःटोले जवाफ िदए। तैपिन डाक्टरले थप जाँच गरे। दईु मिहनापिछ 
रगतमा झन नराॆो लक्षण देखा परेको िथयो। िचिन्तत डाक्टरले अझ झन थप 
जाँच र मास ुजाँच्यो वा बायोप्सी जाँच गरे। िछटै होिन्गःटोलाई अःपतालको 
अपरेशन कोठामा लिगयो। त्यहाँ उनलाई पाँच घन्टा अपरेशन गिरयो र 
उनको शरीरबाट १०० माम जितको मासकुो डल्लो िनकािलयो। आफ्नो 
देशमा फकपिछ बारम्बार मेिडकल चेक गदार् उनमा  िछटो िछटो क्यान्सर 
बिढरहेको उनले थाहा पाए। "अब मलाई थाहा भयो परमेँ वरले मलाई 
िफनलान्डमा िकन फकार्उनभुयो। यहाँ मैले अत्याधिुनकशैलीले उपचार गनर् 
पाएको िथए।ँ" परमेँ वरूित आभारी हुँदै उनले भने। 

  होिन्गःटो अिहले ६२ वषर्को हनुहुनु्छ र अिहले पिन िमिसनेरी नै 
हनुहुनु्छ। उनको शरीर अिहले राॆो छ। उनी िफनलान्डको जिुनएर बोिडर्ङग 
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एकेडेमीको हेडमाःटर भएर काम गिररहेका छन।् त्यहाँ किरब १८५ जना 
िव ाथीर्ह  छन।् ती िव ाथीर्ह  ६देिख १८ वषर्का छन।् यो एकेडेमी 
िफनलान्डको दिक्षणपिँ चम इलाकाको िपिकयो भ े सहरमा छ। यो ःकूल सन ्
१९१८मा ःथापना भएको िथयो र एडभेिन्टःट नभएका धेरै पिरवारका 
छोराछोरीह  यहाँ पढ्छन।् िफनलान्डमा किरब ५५ लाख मािनसह  छन ्र 
यहाँ कुनै पिन धमर्लाई रा ले संरक्षण िदँदैन अथार्त ्यो धमर्िन पेक्ष देश हो। 
यहाँ ४,८०० एडभेिन्टःटह  छन।् 

   आफूले सन ्२०१८मा िफनलान्ड फकर् न ुपन पिरिःथितलाई सम्झेर 
िफनलान्ड जिुनएर कलेजमा सवरू् थम माजयुशन क्लासलाई मे २०१८मा 
सम्बोधन गद मनैदेिख ती िव ाथीर्ह लाई यसो भनेका िथए , "ितमीह को 
जीवन ितमीह को निजक के छ त्योमाऽ हेनर् खोज्छौ होला र भिवंयमा के 
हनेु हो भ े ःवप्नदशर्न होला। तर ती सबै थोक सत्य हनुपुछर् भ े छैन। 
ितमीह ले सोचेको भन्दा ितमीह को जीवन एकदम फरक हनुसक्छ।  तर 
ितमीह ले ितमीह को जीवन परमेँ वरलाई िदयौ भने िवँ वासको जीवन 
अत्यन्तै रमाइलो हनु्छ र ितमीह ले कल्पना गरेको भन्दा अझ राॆो 
हनुसक्छ।" 

   (यो कुरो मेरो जीवनमा सत्य सािवत भएको छ। जीवनमा धेरै 
अचम्मका कुरा  भइरहन्छ। जब ूत्येक िदन सकारात्मक पमा अिघ बढ्छु 
तब मैले कल्पना गरे भन्दा अझ राॆो भएको मैले पाइरहेको छु।" यस 
ऽैमािसक साबथःकूलको भेटीको केही भाग िफनलान्डले पाउनेछ)। 
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